
Néptánc-, népzeneoktatás, tehetséggondozás

A térség kisebb településein és városaiban egyaránt folytatunk néptánc oktatási tevékenységet. 
2014 szeptemberében indult az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület fenntartásában művészeti 
iskolánk, az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola. Devecseri székhelyünkön kívül Sümegen, 
Noszlopon, Bobán, Csabrendeken, Gógánfán, Somlóvásárhelyen oktatunk magyar néptáncot és 
folklórismeretet.  Az oktatásra fiatal művésztanárokat alkalmazunk, az intézmé
tapasztalt, néptánc oktatással foglalkozó, megfelelő végzettségekkel rendelkező szakembert kértünk 
fel. A jövőben szeretnénk a népi kézművesség területéről bővíteni az iskola szakmai irányait. 
Igyekszünk kihasználni a szakmai pályázatokat, ez
bonyolítani az arra alkalmas helyszíneken, közösségekben.
A tehetséges fiatal táncosok számára kiépítjük a művészeti pályán való továbbtanulás lehetőségét, 
vagy a jelentősebb együttesekbe irányítjuk őket.

Néptánc, népzenei képzések, táborok, rendezvények

Évek óta zajló képzési programjainkat és táborainkat a jövőben is tervezzük. A programok minden 
korosztályt érintenek. A képzések általában hosszú hétvégéken zajlanak. Igyekszünk olyan anyagokat 
meghirdetni, melyek kapcsolódnak valamely aktuális országos rendezvényhez, versenyhez, vagy a 
térségünk tánckultúráját mutatják be. Szeretnénk hasonló tréningeket indítani népzenészek számára is. 
Nyári nagy táboraink mellett lehetőséget biztosítunk néptánccsoportok s
felkészülések megrendezésére. E terveinkhez kiváló helyszínt nyújthat a jövőben épülő közösségi 
terem és öltözői.
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Helyi hagyományokhoz, vallási ünnepekhez kötődő programok, rendezvények

A legtöbb régi vallási ünnepet igyek
Farsang, az Imre napi Búcsú. Advent időszakában kis műsorokkal, beszélgető, ismeretterjesztő 
programokkal járjuk a környéket. Karácsony másnapján az ország különböző vidékeiről érkezett 
barátok együtt járják végig Kiscsőszt a régi, Iszkázon felgyűjtött regölés
házaknál. Farsangkor hagyományos disznóvágást, alakoskodó felvonulást, báli disznótorost és táncbált 
tartunk minden esztendőben. Húsvétkor nem maradhat el a locsolkodás.
Imre napkor templomi koncerttel, ünnepi műsorral, a régi kiscsősziek találkozójával töltjük el a 
Búcsút. A jövőben ezeket az eseményeket szeretnénk bővíteni. Kiemelt figyelmet szánunk a régióban 
gyűjtött, elveszett népszokásokra, hagyományokra (májusfa ál
Nagy László gyűjtései, stb…)

A Somló és térsége borkultúrához köthető emlékei, más munkához kötődő emlékek gyűjtése, 
továbbadása

A Nagy-Somló Magyarország egyik legkülönlegesebb borvidéke, mégsem kap kellő 
turizmus, sem a borfogyasztó rétegek irányából. Ennek legfőbb oka, hogy 
nálunk nem alakult ki az a példás összefogás a borászok között, amely erősíthetné a marketinget, a 
közös értékesítést, a helyi fajták védelm
hozzájárulni a Somló borainak és turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Igyekszünk együttműködni 
azokkal a borászokkal, akik képesek túllátni saját érdekeiken és hagyományosan, családi öröklődés 
révén művelik területeiket. Felhasználjuk a fellelhető, munkához, borünnepekhez köthető emlékeket. 
Programjaink, kiállításaink, együttműködéseink során népszerűsítjük a Somló borait, részt veszünk a 
Somló településeinek kulturális rendezvényein.

Lovas hagyományok ápolása, oktatása

Az Egyesületünk tulajdonában lévő lovak mindegyike a Magyarországon jellemző fajtákból való, 
tisztavérű, vagy félvér ló. A falusi életben a ló munkára való használata volt jellemző, így a lovas 
hagyomány terén is ezzel szeretnénk foglalkozni. A lovaglás mellett a kocsi hajtás, földmunkák, ló 
gondozás területeivel foglalkozunk.  A legfontosabb, hogy a lovat, mint társat, partnert ismertessük 
meg az érdeklődőkkel. Ezen ismereteket minden korosztálynak szeretnénk átadni. 
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Módszertani segítségnyújtás népzenében, néptáncban

Az Interaktív Faluházban felhalmozott film, hangzóanyag, néprajzi könyv és folyóirat gyűjtemény 
kiváló lehetőséget ad az önmagukat képezni kívánó oktatók, pedagógusok, gyakorló néptáncosok, 
zenészek számára. A szükséges berendezések rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik a filmek 
megtekintésére, átmásolására, szerkesztésére, zenevágásra. Könyvtárunk segítségével kutatási 
bővíthetik tudásukat a néprajz iránt érdeklődő vendégeink. Segítséget nyújthatunk dolgozatok, 
szakdolgozatok elkészítésében is.
Igény szerint segítséget nyújtunk néptánc-koreográfiák zenei összeállításainak vágásához, 
tájegységekre, falvakra jellemző dallamok, táncfigurák kereséséhez, stb…

Határon túli magyarokkal és más nemzetek kultúrájának képviselőivel való kapcsolattartás, 
együttműködések kialakítása

„Hidak” programjaink évek óta zajlanak. Rendszeresen szervezünk találkozási lehetőséget a külföldi 
magyaroknak, gyakran utaznak oktatóink, táncmestereink távoli országok magyar közösségeihez, ahol 
táncot, zenét tanítunk. Nyári táborunkban egyre több a külföldi magyar, aki töltekezni jár Kiscsőszre 
és saját országában kamatoztatja az itt elsajátított új ismereteket. Ezen tevékenységünket tovább 
folytatjuk. Farsangi programunkra, továbbképzéseinkre és nyári táborunkra várjuk a külföldi 
magyarok jelentkezését.

Közösségi események szervezése, közösségi formák kialakulásának ösztönzése

Kiscsősz a néptánc életről híres. Bár a térségben nem találtunk táncos emlékeket, a helyi események 
mégis a néptánc köré szerveződnek. A világ minden részéről érkeznek hozzánk tánckedvelők, akik 
táborainkban, képzéseinken fejleszthetik magukat. Mindez azonban keveset ér, ha nincsenek helyi 
közösségek, akik hasonló tevékenységet folytatnak. Kiscsőszön sajnos nagyon kevesen élnek, 
gyermek szinte egyáltalán nem születik. A falu lakóinak fogyása az utóbbi időben megállt, sőt fiatal 
házaspárok költöztek a településre. A népfőiskolai tevékenység egyik fontos eredménye lehet, ha 
sikerül újra beindítani a klubéletet a faluban. A környéken lévő nagyobb falvakban több daloskör, 
nyugdíjas klub, szülői egyesület is működik.  Ezeknek a szervezeteknek szeretnénk találkozási 
alkalmakat szervezni. Ösztönözzük a térség polgármestereit, hogy egyre több lehetőséget biztosítsanak 
az értékes munkát végző klubok bemutatkozására, számítsanak segítségükre, produkcióikra a 
települések ünnepi rendezvényein. A hasonló tevékenységgel foglalkozó szervezetek számára 
időszakonként térségi találkozókat, kis fesztiválokat szervezünk (dalos találkozók, néptánc találkozók, 
alkotókörök kiállításai, stb.).

A szférák közötti kapcsolat erősítése (civil, közigazgatási – politikai, gazdasági), közös 
programok

A kistelepüléses vidéken nagyon jellemző a különböző szférák egymásra utaltsága, ez mégsem 
egyértelmű az egyes szereplők számára. Keressük azokat a kapcsolódási pontokat, melyek a helyben 
élő vállalkozók, a civil szervezetek és az önkormányzati szervek, hatóságok között előfordulhatnak. 
Ha ezek a területek napi kapcsolatban vannak egymással, erősödnek a személyes kötődések, 
együttműködések. Ezek az együttműködések a fejlődés, az életminőség javításának alapjai. 
Rendezvényeinken felkérjük a termelőket, vállalkozókat szolgáltatásaik, termékeik bemutatására, 
törekszünk azokat szélesebb hatókörben is reklámozni, helyzetbe hozni. Keressük a megfelelő 
formákat, lehetőségeket arra, hogy a vállalkozások segíteni, támogatni tudják a helyi civil és 
önkormányzati kezdeményezéseket, de ez ne okozzon túl nagy megterhelést nekik. Igyekszünk 
kialakítani a megfelelő viszonzás módjait is. Hangsúlyt helyezünk a jelentősebb pályázatok keretében 
való együttműködésre, a helyi kapacitások helyzetbe hozására. Ezzel kapcsolatban igyekszünk jó 
példával elöl járni. 



Az újjá alakult járási rendszer nagy előnye, hogy a járási hivatal vezetője, munkatársai ismerik a helyi 
viszonyokat, erős kapcsolatot, képviseletet jelenthetnek a magasabb szintű szervek irányába és 
rengeteget segíthet támogató együttműködésük. Ezt a lehetőséget igyekszünk állandó 
kapcsolattartással kiaknázni.

Széles körű kapcsolatrendszer kialakítása más hasonló (és nem hasonló…) szervezetekkel

Az előzőekben megfogalmazott célok mentén szeretnénk kapcsolatainkat az élet minden területén 
folyamatosan szélesíteni. Ismerjük, segítjük a jelentősebb hálózatok, ernyőszervezetek munkáját, 
tagsági viszonyban állunk az Örökség Népművészeti egyesülettel, tagjainkon keresztül az összes 
országos szakmai szervezettel. Ezen kapcsolataink közös programlehetőségeket, együttműködéseket, 
csereszerepléseket alapoznak meg. Szolgáltatásainkkal, kapacitásainkkal szeretnénk a velünk 
kapcsolatban álló szervezetek munkáját is segíteni.


